
Beste Lezer,

Hierbij een Winterse update van de mannen van STOKED!

STOKED!

Een term uit de surfwereld die gebruikt wordt als je ergens bovengemiddeld enthousiast over bent. Wij zijn

super STOKED! over duitse brouwtradities, traditionele doordrinkers, kwalitatief onberispelijk maar toch

‘gewoon lekker bier’. Geen poespas dus!

Visie

Onze Visie is even ongefilterd: de pilsrevolutie van smaakloze, met miljoenen liters tegelijk gebrouwen,

gepasteuriseerd & gefilterd makropils, ongedaan maken! Lokaal heeft zoveel toegevoegde waarde door

kwaliteit, een lagere uitstoot en als sociale functie en waarde toevoeging voor het dorp Bergen en

omstreken. Wij brouwen bier zoals bier hoort te zijn, geen sap dat naar bier smaakt!

5 bieren - 5 awards
In 2021 opgericht hebben we vijf bieren in ons assortiment waarvan er twee permanent zijn en drie

seizoensgebonden. Met onze bieren wonnen we maar liefst vijf awards, waarvan twee keer goud! Momenteel zijn er

bijna 100 plekken waar je STOKED! op fles of van de tap kunt drinken.

vlnr Dustin, Ruben, Pieter, David

Op de volgende pagina’s tref je:

● Onze bieren

● Prijsstelling STOKED!

● Toebehoren

Zakelijk bestellen of meer info? https://stokedbeer.com/b2b

Heb je vragen? Je kunt ons altijd bereiken:

David - 06 29 086 068

Pieter - 06 29 53 62 67

Dustin - 06 38 58 26 70

of via de mail stokedbeer@gmail.com

https://stokedbeer.com/b2b


Brouwerij STOKED! is gevestigd in Bergen (Noord-Holland). De vier

eigenaren (Dustin, David, Pieter en Ruben) zijn gespecialiseerd in het

brouwen van craft Lagers en andere bekende Duitse biersoorten. Hun

paradepaardje is de Unfiltered Lager, volgens de kenners het meest

moeilijke biertje om te brouwen en desondanks onderscheiden met twee

Zilveren Awards en een gouden Award. Hun Hibiscus Radler won Goud en

de Zoigl Zilver.

Unfiltered Lager 🥇🥈🥈 – 5,0 % - is een zogeheten Kellerbier. Het is een toegankelijk bier wat is
geïnspireerd op ongefilterde Munich Lager en gebrouwen volgens het Duitse Reinheitsgebot. De mix
van traditionele biologische mouten van hoge kwaliteit zorgen voor de body en kleur. Bij de eerste slok
proef je een lichte smaak van karamel en een moutig smaakprofiel. De klassieke Nobel hoppen geven
dit bier een milde bitter en een fris aroma. Dit bier is inmiddels bekroond  met twee zilveren
internationale awards voor zijn uitgebalanceerde smaak. Verwacht een Duitse Lager maar dan met
diepgang.

California Common - 5.5% Dit amberkleurige bier heeft het karakter van een Pale Ale, door het
gebruikt van de unieke California Lager gist. Deze biersoort wordt ook wel steambeer genoemd en
volgens kenners het enige unieke biertype van de Verenigde Staten. Frisse citrus aroma’s en smaken
van mout en karamel komen samen in balans met de medium bitters van Amerikaanse hoppen. De
toevoeging van Cascade aromahoppen geven het een bloemig karakter.
Verwacht een mooi rond bier met medium bitter en bloemig karakter.

Kristallweizen – 5% - Deze kristallweizen heeft het typische karakter van een Weizen door het te
brouwen volgens Beierse traditie. Door de Hefeweizen op een speciale manier te filteren blijven de
beroemde kenmerken behouden terwijl de body van het bier vermindert. Zo wordt hij nog eens extra
fris, drinkbaar en toegankelijk.  Door toevoeging van Mandarina Bavaria hop en sinaasappelzest krijgt
hij een subtiele  kick van citrus, kruiden en een extra fruitig aroma.
Verwacht een superfrisse Weizen waarvan je er graag nog een drinkt.

Hibiscus Radler 🥇 – 2,5% - Een verfrissende fruitige dorstlesser laag in alcohol. Duitse gersten en
nobel hoppen vormen de basis voor onze Radler. Hibiscus geeft het een mooi - licht wrang - zuurtje en
tevens een prachtige rode kleur. De juiste verhouding citroenlimonade zorgt dat hij niet te zoet en
extra verfrissend is. De fijne citrustonen en het frisse aroma van hibiscus zorgen ervoor dat deze
Radler de perfecte dorstlesser is.
Verwacht een friszure Radler en ‘stay fresh’!

Zoigl 🥈 - 6,5% - Duitse gerst en Duitse nobele hoppen met haver geven een fijn mondgevoel.
Medium body en schommelend ergens tussen een Helles en Märzen op de moutige schaal. Een lichte
subtiele rooksmaak die niet blijft hangen bij de afdronk. Een perfect pils voor de winter in aantocht, en
passend bij het zo kenmerkende herfstweer.
Verwacht een vol, rond en donker bier met een subtiele toon van gerookt eik.

Uit Bergen NH - (Inter)nationaal onderscheiden met 5 awards - Lokaal bier, een goed verhaal!

Hibiscus Radler Unfiltered Lager Unfiltered Lager Unfiltered Lager Zoigl



Prijs streekbier

Het probleem met de prijs is vaak dat ondernemers dezelfde marge pakken op

commerciële bieren als op bieren van kleine brouwerijen. En dan wordt die

laatste groep prijzig omdat de inkoop altijd hoger uitkomt.

Voorbeeld fles
Een flesje bier van een grote brouwerij koop je in

voor €1,20, en laat je 3,5 keer over de kop gaan.

Oftewel verkoop €4,20. Een flesje streekbier van

een kleine brouwerij koop je in voor €1,67, maal

3,5 is €5,85.

Werk met een vaste opslag
Ons advies is: werk met een vaste opslag. Stel jij

werkt voor speciaalbier onder de 7% alcohol met

een opslag van €0,09 per centiliter dan krijg je dit

als resultaat (nog steeds incl btw)

- Grote brouwerij flesje €1,20 + €2,97 =

€4,25

- Vers Streekbier €1,67 + €2,97 = €4,65

Voorbeeld fust
Stel jij koopt een liter bier van een grote brouwerij

in voor €3,00, en laat je 3,6 keer over de kop gaan.

STOKED! Unfiltered Lager koop je in voor €3,35 per

liter. STOKED! voetglas heeft een inhoud van 25cl.

Werk met een vaste opslag

Zo verdien je aan ieder verkocht biertje even veel!

Makro bier STOKED!
Unfiltered Lager

25CL (Voetglas) €3,25 €3,75

50CL (Bierpul) €6,50 €7,50

We hanteren 10% tapverlies in dit rekenvoorbeeld.

Doordrinkbaar
Wist jij dat STOKED! doordrinkbier is? Niet te vergelijken met zware hufters ;-) Grote kans dat jouw klant er

meerdere bestelt en hij super STOKED! raakt! In onze Beach Bar in Bergen aan Zee kwamen gasten geregeld

alle dagen van hun vakantie terug voor halve liters van het blonde goud.

Conclusie
Je bezoekers de keuze laten om te gaan voor voordelig bier van de grote brouwers of voor lokaal

ambachtelijk bier is mogelijk. Mits je bereid bent te werken met een financiële marge door te werken met

een vaste opslag. Hiermee verdien je per biertje even veel én maak je de beleving van je gast bijzonder

zodat die meer drinkt, vaker terugkomt en een aantrekkende werking heeft op anderen als hij enthousiast

vertelt over het lokale bier wat bij jou te koop is. Zo laat je gasten genieten van het lokale streekbier en

krijgen de Nederlandse streekbieren hun plek in het landschap weer terug. Eentje die ooit verloren is

gegaan tijdens de ‘pilsrevolutie.’ Wacht niet langer en neem STOKED! bieren op in je assortiment. Werk met

een vaste opslag en proef de Nederlandse biercultuur. Want die is weer terug!

Last but not least!
Veel flesjes van grote brouwerijen zijn 30 cl maar STOKED! is 33 cl, dat is 10% meer inhoud. Let er ook op

dat onze glazen 25cl zijn, dat is dan weer bijna 30% minder.



STOKED! Toebehoren

Naast prachtige bieren hebben we ook een assortiment aan toebehoren om jou te

ondersteunen in de verkoop.

Taplens Ovaal
Taplens Rond
Taplens met led
Tapruiter

Table talkers
Tafelkaarten

Div uitvoeringen

Bierpull Voetglas 25cl

A3 Trespa bord voor
buiten geschikt

Trucker caps

Retro Art Lamp
van oude PTT speaker

Glass look bord A4

Shirts & hoodies Hoodies

Wist je dat we ook een complete BakBrommerBar uit 1964 een een Kentucky STOKED! Bar van zes meter

doorsne verhuren? Informeer naar de mogelijkheden via stokedbeer@gmail.com


